UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3303 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 20 tháng10 năm 2021

V/v thực hiện Hướng dẫn tạm thời của
Bộ GTVT về tổ chức hoạt động vận tải
hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ,
đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải,
hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
HỎA TỐC

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 9242/UBND-CN1 ngày 18/10/2021 của UBND
tỉnh về việc thực hiện Hướng dẫn tạm thời của Bộ GTVT về tổ chức hoạt động
vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa,
hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19; UBND huyện Vĩnh Tường yêu cầu:
1. UBND các xã, thị trấn: Thông báo, tuyên truyền, phổ biến đến các đơn
vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe, cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn; đồng
thời hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị này thực hiện nghiêm theo Hướng dẫn
được ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của
Bộ Giao thông vận tải (sao gửi kèm theo).
2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao thông tin, tuyên truyền bằng
nhiều hình thức và đăng tải trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử của huyện
toàn bộ nội dung Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao
thông vận để các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị bến xe, cảng, bến thủy nội
địa tại địa phương và toàn thể nhân dân được biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND huyện (b/c);
- Như trên;
- Sở Giao thông vận tải (p/h);
- CT, CPCT UBND huyện;
- BCĐ phòng, chống dịch huyện;
- Các cơ quan đơn vị;
- Lưu: VT, KT&HT.
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